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Uchwała Nr IX/62/2011
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 26.500,00 złotych w:

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 9.500,00 złotych,
R. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 2.000,00 złotych,
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 
2.000,00 złotych,

R. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 7.500,00 złotych,
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 7.500,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.000,00 złotych,
R. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.000,00 złotych,
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 5.000,00 złotych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000,00 złotych,
R. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 12.000,00 złotych,
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.000,00 złotych.



§ 2

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 26.500,00 złotych w:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 
9.500,00 złotych,
R. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.500,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.500,00 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.500,00 złotych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.000,00 złotych,
R. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000,00 złotych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000,00 złotych,
R. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 12.000,00 złotych,
Wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 złotych, z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00 złotych, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.000,00 złotych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Korfantowie.


Przewodniczący
                                                             		   /-/ Kazimierz Didyk



